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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Términus do Mandato dos Corpos Sociais da SCM de
Góis 2014/2016
Na última reunião de Mesa Administrativa do mandato dos
Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis - triénio
2014/2016 o Sr. José Serra, Provedor, agradeceu e reconheceu
o trabalho de todos os elementos dos Corpos Sociais da SCMG
ao longo do Mandato da Mesa Administrativa que agora cessou,
referiu reconhecer o empenho e espírito de abnegação aos irmãos
que com ele conduziram os destinos da nossa Instituição, ultrapassando de forma determinada os inúmeros constrangimentos
que foram surgindo, quer em termos de gestão financeira, mas
igualmente, na manutenção de todos os equipamentos. Salientou,
igualmente, que num período em que o número de empresas
a encerrar e a despedir trabalhadores aumentou de forma significativa, a SCM de Góis solidificou a sua situação financeira
e criou mais postos de trabalho, garantindo, assim, aos nossos
utentes mais e melhores serviços.
Também o alargamento da capacidade da Estrutura Residencial
de Pessoas Idosas, ERPI, para 45 utentes é para si um importante
marco, na medida em que permite uma melhor rentabilização do
Equipamento onde funciona a ERPI e, por conseguinte, é um
forte contributo para a sustentabilidade financeira da Instituição.
Salientou, porém, que este mandato ficará, igualmente, marcado
negativamente pelo encerramento do Centro Municipal de Saúde
e Ação Social / Hospital Rosa Maria pela Administração Regional
de Saúde de Coimbra, encerramento este que causou grandes
constrangimentos não só a esta Instituição, pela diminuição
da receita, mas sobretudo pela enorme perda que foi para o
Concelho de Góis e para a sua população, porquanto esta se
viu privada de um serviço de excelência que lhe era prestado
naquele equipamento.
Recordou que desde 1997 passaram por aquele serviço mais
de meio milhar de pessoas, números que num Concelho como
o nosso tem um elevado significado. Ainda sobre este assunto
afirmou que, pese embora, todos os esforços desenvolvidos,
quer de forma individual, quer em colaboração com a Câmara
Municipal de Góis, continua a não aceitar esta decisão e a
recordá-la com mágoa porquanto mais uma vez os direitos das
pessoas e as suas reais necessidades foram relegados para
segundo plano.
Para terminar, referiu que ao longo dos últimos quatro anos
tudo fez para que esta Misericórdia continuasse o seu caminho
de forma sólida e realista, dando cada passo à medida das
suas possibilidades, situação que apenas foi possível graças ao
contributo de todos os irmãos que ocupam cargos estatutários,
quer seja na Mesa Administrativa, na Assembleia Geral e também
no Conselho Fiscal. Agradeceu a todos a confiança depositada
em si e fez votos para que o trabalho profícuo que tem vindo
a ser desenvolvido continue, elevando o nome da SCM de Góis
e honrando a sua história.
Sobre este assunto, os restantes elementos da Mesa Administrativa agradeceram as palavras do Sr. José Serra, referiram
que o mandato que agora chega ao fim foi repleto de pequenas
grandes vitórias, as quais se devem na sua grande maioria à
determinação e dedicação do Sr. Provedor, que tudo fez para
as obras de beneficiação da ala norte do Lar fossem uma realidade, candidatando-os também ao Fundo Rainha D. Leonor;
que envidou todos os esforços para que a capacidade da ERPI
fosse mais uma vez alargada; que tudo fez para que as obras
da Capela do Lar de Idosos fossem devidamente reconhecidas
pela população e pelas Entidades Religiosas do nosso Distrito,
através da vinda de Sua Excelência Reverendíssima D. Virgílio
do Nascimento, Bispo de Coimbra ao nosso Lar; que tudo fez
para que as relações de Parceria com as Entidades, públicas e
privadas, com quem nos relacionados fosse fortalecida, através
da Iniciativa Misericórdia em Movimento com as Instituições
Parceiras, entre muitas outras coisas.
Usou também da palavra a D. Emília Vidal, Vice-Provedora,
que agradeceu a compreensão de todos os seus colegas mesários, face à sua menor disponibilidade para participar na vida
da Instituição, fruto de ainda se encontrar no ativo, em termos
profissionais. Agradeceu ao Sr. Provedor a constante preocupação
em articular consigo todas as atividades e iniciativas que foram
desenvolvidas para que lhe fosse possível estar presente.
Referiu ter orgulho em pertencer a esta grande Instituição
que considera ser uma IPSS que dignifica o Concelho de Góis
através das suas práticas e do trabalho meritório que diariamente
presta aos seus utentes.
Novos Corpos Sociais Tomaram Posse – SCM de Góis
No passado dia 23 de janeiro, na Casa do Artista, no Largo
do Pombal, em Góis, tomaram posse os novos Corpos Sociais
da Santa Casa da Misericórdia de Góis, eleitos, em Assembleia
Geral, no dia 27 de dezembro de 2016, para o quadriénio
2017-2020.
Na cerimónia de tomada de posse estiveram presentes, os
elementos dos Corpos Sociais cessantes e recém-eleitos, Colaboradoras e Voluntárias da Instituição. Também presentes as
Autarquias Locais, designadamente, o Município de Góis, na
pessoa da Sr.ª Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade, de Presidente da Câmara Municipal de Góis e Presidente
da Assembleia Geral da SCM de Góis, Sr. José Rodrigues, em
representação da Assembleia Municipal de Góis e o Sr. Graciano
Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Góis.
Honraram-nos com a sua presença, também, o Dr. Carlos
Alberto Andrade, Vice-Presidente da União das Misericórdias
Portuguesas, Dr. António Sérgio, Secretário do Secretariado
Regional de Coimbra da União das Misericórdias Portuguesas
e o Dr. Pedro Viegas, em representação do Centro Distrital de
Coimbra do Instituto da Segurança Social.
Estiveram presentes, ainda, representantes de outras entidades,
nomeadamente, Dr. Miguel Ventura, Presidente da ADIBER, Prof.
Anabela Neves, em representação da Direção do Agrupamento de
Escolas de Góis, Prof. Renato Sousa, Presidente da Direção dos
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Sr. José Serra, Provedor reeleito para o novo quadriénio, na tomada de posse

Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira assinando a Declaração de Compromisso, enquanto Presidente da
Assembleia Geral da SCMG

Momento em que a Sr.ª Emília Vidal assina o auto de
posse como Presidente do Conselho Fiscal da SCMG

Sr.José Serra discursando durante a
tomada de posse na Casa do Artista

Cerimónia de

Dr. Carlos Andrade, Vice-Presidente da UMP, usou da
palavra durante o Ato Solene - Tomada de posse dos
novos Orgãos Sociais

Entrega dos diplomas de homenagem às colaboradoras
da SCMG que já completaram 20 anos de serviço

Sr. José Serra, Provedor, reeleito e o Arq.º Ricardo
Ventura, novo Vice-Provedor da SCMG

Bombeiros Voluntários de Góis, Sr. João Miguel Pratas, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Góis, Sr. João Simões, em
representação do Centro Social Rocha Barros, Sr. Augusto Graça,
na qualidade de Tesoureiro do Centro Paroquial de Solidariedade
Social da Freguesia de Alvares, Sr. Artur Neves, em representação dos Compartes dos Baldios da Freguesia do Cadafaz, Enf.ª
Isabel Afonso, em representação do Grupo de Violas e Cantares
de Vila Nova do Ceira, Sr. José Bandeira, Presidente da Direção
do Núcleo de Sportinguista de Góis, entre outros Goienses que
quiseram presenciar este ato solene.
Após empossar os novos elementos dos órgãos socais, foram
diversos os intervenientes que usaram da palavra, conforme notícia
publicada também nesta edição d´O Varzeense.
Os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
para o quadriénio 2017-2020 são os seguintes:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira
Vice-Presidente: Dr.ª Andreia Rafaela Gaspar Vidal
Secretária: Lucinda de Jesus Nunes Rosa
Mesa Administrativa
Provedor: José António Vitorino Serra
Vice-Provedor: Arq. Ricardo José Duarte Ventura
Secretário: Valentim Antunes Rosa
Tesoureiro: António Alberto Ferreira Lopes
1.º Vogal: Almerinda Nazaré Rodrigues Garcia
2.º Vogal: António Alberto Ferreira Monteiro
3.º Vogal: Alfredo Rosa Simões
1.º Suplente: Felisberto Nunes Ferreira da Costa
2.º Suplente: Dr.ª Maria de Fátima Carneiro Pimentel
3.º Suplente: José Duarte Pascoal
4.º Suplente: Maria de Lurdes Sanches Pascoal Nunes
Conselho Fiscal
Presidente: Maria Emília Simões Gaspar Vidal

Sr. Provedor, acompanhado pelo Dr. Carlos Andrade,
Vice-Presidente da UMP na Cerimónia de tomada de
posse
Vice-Presidente: Sandra Isabel Cerdeira Pereira
Secretário: António Dias Santos
1.º Suplente: Maria Augusta Baeta Garcia
2.º Suplente: Humberto Manuel Carneiro de Matos
Atividades Semanais no Lar de Idosos da SCM de Góis
Atelier de Nutrição
Todas as sextas-feiras à tarde, a estagiaria de Dietética e
Nutrição, Dr.ª Márcia Pinto, dinamiza um atelier de Nutrição na
Sala de Estar do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia
de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Neste atelier realizam-se atividades lúdico-didáticas relacionadas com a dietética e nutrição, de forma a sensibilizar os utentes
para a importância da prática de uma alimentação saudável, isto
continua pág. 15
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Atelier de Nutrição no Lar de Idosos da SCM de Góis,
em Vila Nova do Ceira

é, uma alimentação completa, equilibrada e variada. Algumas
das atividades desenvolvidas passam pela construção da Roda
dos Alimentos, construção de um prato saudável e descoberta
dos benefícios nutricionais de vários alimentos que constam das
ementas da instituição. Para além disso, todos os meses há a
realização de um atelier de culinária saudável, onde os utentes
ajudam a confecionar um bolo saudável, ou outra sobremesa, que
no final é sempre degustada e aprovada pelos próprios.
Os principais objetivos destas atividades são sensibilizar
a população, não apenas os utentes, mas também os (as)
colaboradores(as) da instituição, para a prática de um estilo de
vida saudável. É importante demonstrar que a alimentação e a
nutrição têm um enorme impacto na saúde e bem-estar, sendo
condicionantes da qualidade de vida. Se todos adquiríssemos
hábitos alimentares saudáveis, talvez pudéssemos, muitas vezes,
transformar a alimentação no nosso medicamento!
Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos
quantos de forma distinta e espontânea expressaram verdadeiros
gestos de solidariedade, através da realização de ofertas em

Sr.ª Celina Figueiredo celebrou 88 Primaveras, acompanhada pelo seu marido Sr. Ermelindo Batista
bens alimentares e/ou em bens materiais, durante a segunda
quinzena de janeiro de 2017.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece à Firma Vicente & Vicente a oferta de candeeiros para a nossa Instituição.
Mais agradece, a um anónimo, residente no Concelho de Góis,
a oferta de 5 broas e 20 pães.
O Nosso Bem-Haja a todos pelas generosas ofertas.
sA Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda
quinzena do mês de janeiro, com votos de saúde, bem-estar
pessoal, social e familiar.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Celina
Figueiredo, nascida a 23 de janeiro de 1929, festejou 88 anos.
A Mesa Administrativa
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Santa Casa da Misericórdia de Góis
Novos Corpos Sociais Tomaram Posse

O

s novos Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis, para o quadriénio 2017-2020,
eleitos em Assembleia Geral, no dia 27 de dezembro
de 2016, tomaram posse, no passado dia 23 de janeiro, no Auditória da Casa do Artista, em Góis,
Na cerimónia de tomada de posse, conforme nota
de imprensa enviada a este jornal, estiveram presentes, os elementos dos Corpos Sociais cessantes
e recém-eleitos, Colaboradoras e Voluntárias da
Instituição. Também presentes as Autarquias Locais,
designadamente, o Município de Góis, na pessoa da
Sr.ª Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade, de Presidente da Câmara Municipal de Góis
e Presidente da Assembleia Geral da SCM de Góis,
Sr. José Rodrigues, em representação da Assembleia
Municipal de Góis e o Sr. Graciano Rodrigues,
Presidente da Junta de Freguesia de Góis.
Honraram também com a sua presença, o Dr.
Carlos Alberto Andrade, Vice-Presidente da União
das Misericórdias Portuguesas, o Dr. António Sérgio,
Secretário do Secretariado Regional de Coimbra da
União das Misericórdias Portuguesas e o Dr. Pedro
Viegas, em representação do Centro Distrital de
Coimbra do Instituto da Segurança Social.
Estiveram ainda na cerimónia representantes de
outras entidades, nomeadamente: Dr. Miguel Ventura, Presidente da ADIBER, Prof. Anabela Neves,
em representação da Direção do Agrupamento de
Escolas de Góis, Prof. Renato Sousa, Presidente da
Direção dos Bombeiros Voluntários de Góis, Sr. João
Miguel Pratas, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Góis, Sr. João Simões, em representação
do Centro Social Rocha Barros, Sr. Augusto Graça,
na qualidade de Tesoureiro do Centro Paroquial de
Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, Sr.
Artur Neves, em representação dos Compartes dos
Baldios da Freguesia do Cadafaz, Enf. Isabel Afonso,
em representação do Grupo de Violas e Cantares de
Vila Nova do Ceira, Sr. José Bandeira, Presidente
da Direção do Núcleo de Sportinguista de Góis,
entre outros Goienses que quiseram presenciar este
ato solene.
Após empossar os novos elementos dos órgãos
socais, foram diversos os intervenientes que usaram
da palavra, resumindo-se as intervenções conforme
nota enviada a este jornal pela Santa Casa:
o Sr. José Serra, Provedor, cumprimentou todos
os presentes e enalteceu o esforço e dedicação dos
órgãos sociais cessantes e agradeceu a disponibilidade dos que integraram a lista de novo, assim
como, o voto de confiança que nele depositaram.
Relembrando os tempos difíceis que hoje se vivem
apelou à responsabilidade e ao espírito de missão
dos novos dirigentes, no desempenho da sua missão.
No que diz respeito a projetos para este mandato,
o Sr. José Serra, anunciou que pretende “manter o
Lar, os Centros de Dia e os 60 postos de trabalho”.
Aproveitou, ainda, a oportunidade para lamentar o
encerramento do Hospital Rosa Maria, por parte da
Administração Regional de Saúde do Centro.
O Dr. Pedro Viegas, em representação do Centro
Distrital de Coimbra do Instituto da Segurança Social, começou por cumprimentar todos os presentes
e felicitar os nossos elementos dos Corpos Sociais
empossados. Agradeceu o convite e justificou a ausência do Diretor da Segurança Social de Coimbra,
Eng.º Ramiro Miranda e afirmou ser de salutar a
presença do Centro Distrital de Coimbra do ISS na
tomada de posse de um parceiro (SCM de Góis)
ativo na economia social.
Em representação do Secretariado Regional da
União das Misericórdias do Distrito de Coimbra, o
Dr. António Sérgio, afirmou “não obstante às dificuldades todos permanecem unidos, certamente que
a população Goiense está orgulhosa”.
O Dr. Carlos Andrade, Vice-Presidente da UMP,
agradeceu o convite, dizendo estar satisfeito por
estar em Góis, e afirmou “As Misericórdias têm um

código genético intemporal, perpetuado para obras
de misericórdia”, encerrou o seu discurso dizendo
“As misericórdias são da comunidade”.
A Presidente da Assembleia Geral, Dr.ª Maria de
Lurdes Castanheira, também, Presidente da Câmara Municipal de Góis, saudou todos os presentes,
parabenizou os membros empossados e agradeceu
o renovado voto de confiança. Ressalvou que uma
grande equipa acompanha o Sr. Provedor no mandato
que se avizinha.
Aproveitando este ato solene, foi entregue um
diploma ao Dr. Miguel Ventura, Presidente do Concelho Fiscal cessante, como forma de homenagem
por todos os anos de dedicação à Instituição.
Foi, ainda, entregue diplomas de homenagem a três
colaboradoras presentes nesta cerimónia, Dr.ª Sandra
David, Dr.ª Ana Rodrigues e à Encarregada Helena
Cerdeira que já completaram pelo menos vinte anos

de serviço. O Sr. Felisberto Costa, elemento dos
Corpos Sociais, também foi homenageado. Assim,
o Sr. Provedor, procedeu à entrega de um azulejo
com o símbolo da Misericórdia, como forma de
enaltecer todo o trabalho realizado, nomeadamente,
a montagem das câmaras de vigilância no interior
do Lar e a construção da Capela.
Lembrando que este é o seu terceiro mandato, o
Provedor reeleito, admitiu que decidiu recandidatarse por sugestão da presidente da Assembleia Geral,
Lurdes Castanheira, e dos restantes colegas da mesa,
declarando: “estou um pouco cansado mas vou estar
mais quatro anos”, congratulando-se pelos restantes
membros que o acompanham, das mais dispares
idades e pela vice-provedoria ficar a cargo do jovem Ricardo Ventura, de 32 anos, concluindo: “a
Misericórdia é velha na idade mas precisa de gente
nova”.

